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5782 Wajisjlach (Haftara) - Het slechte als troost 
 
 
 
De haftara van deze parasja is de profetie van Ovadja. Deze korte profetie, slechts één hoofdstuk 
wordt in zijn geheel gelezen.  
 
Wij dienen ons te realiseren dat het tijdperk van newoe’a is afgesloten in het begin van de tweede 
tempelperiode. Dus alles wat Ovadja spreekt over de toekomst van Edom en Ja’akov nog ver voor 
de opkomst van het Romeinse Rijk aan hem is verteld, zelfs nog voor de opkomst van het Griekse 
Rijk - het chanoeka verhaal. En toch gaat het over ons galoet, onze diaspora. Wij leven al sinds de 
verwoesting van Jeroesjalajim in het galoet Edom. 
 
Het einde van ons galoet is het onderwerp van deze parasja en van deze haftara. 
 
Esav stelt aan Ja’akov voor samen op te trekken. Ja’akow reageert daarop met de woorden: 
 
“Ga jij voorop, mijn heer, terwijl ik langzaam voor ga, op het tempo van de dieren en het tempo van 
de kinderen, tot ik zal komen naar Se’ir (Ber. 33:14). 
 
En Rasji legt uit dat Ja’akov helemaal nooit van plan was om met zijn broer op te trekken. Maar 
wanneer zal hij dan wél naar Se’ir gaan? (Hij heeft dat immers toegezegd.) In de tijd van de Masji’ach 
zoals er staat (Ovadja 1:21- in onze haftara dus):  
 
“En redders zullen bestijgen de berg Tzion om recht te spreken over de berg van Edom”  
 
De rechtspraak over Edom die Ovadja voorspelt en waar Ja’akov nog eerder aan refereert, vindt 
plaats op het moment dat Hasjem recht spreekt over het gedrag van de volkeren. Op de dag 
waarover staat: 
 
...en dan zal aan Hasjem het koningschap zijn (h.l) 
 
Waarover wordt dan rechtgesproken? Waarop wordt Edom beoordeeld? Over hoe zij zich tegenover 
ons hebben gedragen? Nee, niet zozeer.  
 
De rechtspraak zal gaan over in hoeverre de volkeren hun eigen cultuur, waarde en normen - de 
positieve kanten van hun maatschappij waardoor die leefbaar wordt voor iedereen - hebben weten 
te behouden. 
 
Maar, zo staat ook de lezen in de profetie van Ovadja, daar zal bitter weinig van over zijn op dat 
moment. 
 
In pasoek 5 staat (vrij vertaald): Als de dieven komen...hoe zag je er toen uit.. 
 
En de uitleg is dat zoals de gemara Sota 49b voorspelt: voor Masji’ach zullen de normen en waarden 
van onze maatschappij helemaal verdwijnen, de brutaliteit en het ongeloof zullen regeren, geld zal 
niets meer waard zijn en respect helemaal verdwenen. 
 
Dit alles niet specifiek tegen ons maar wel het einde van een leefbare maatschappij. En daarvoor 
zullen de volkeren berecht worden. 
 
Als we zien dat profetieën die slechte zaken voorspelden, uitkomen, is dat op zich al een troost. Net 
zoals zij uitkomen zullen die andere ook uitkomen. 
 
Moge dat snel en in onze dagen gebeuren. 
 


